BANRISUL S.A. – Comunicado ao Mercado
Alienação de Participação Acionária Relevante
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2014, - O BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Bovespa:
BRSR3; BRSR5; BRSR6), instituição financeira que opera nas áreas comercial, de desenvolvimento e social,
atendendo a todos os segmentos da sociedade gaúcha e da Região Sul do Brasil, sediado à Rua Capitão
Montanha, 177, na cidade de Porto Alegre, Estado Rio Grande do Sul, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº
092.702.067/0001-96, em cumprimento ao estabelecido na Instrução CVM nº 358/02, alterada pela
Instrução CVM nº 449/07, informa o recebimento do comunicado anexo do gestor de carteiras e fundos
de investimentos BlackRock, Inc., declarando a alienação de sua participação acionária relevante, nos
termos da regulamentação em vigor.
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Sobre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul:
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul –, fundado em 1928, é um banco múltiplo
controlado pelo Estado do Rio Grande do Sul, no mercado competitivo a Instituição ocupava, em setembro
de 2013, a 11ª posição em ativos totais entre os bancos que compõe o Sistema Financeiro nacional (SFN),
a 11ª em patrimônio líquido, 7ª posição em ativos totais, 7ª em número de agências, conforme ranking
divulgado pelo Banco Central do Brasil, excluído o BNDS, possui a maior rede bancária gaúcha. Tem forte
atuação na Região Sul do Brasil com foco na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado
do Rio Grande do Sul.
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BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – Divulgação de Alienação de Participação Acionária Relevante
Prezados Senhores,
1

BlackRock, Inc. (“BlackRock”) vem, em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de administrador
de investimentos, informar que alienou ações preferenciais classe B emitidas pelo Banco Estado do Rio
Grande do Sul S.A. (“Banrisul”), sendo que, em 25 de fevereiro de 2014, suas participações alcançaram,
de forma agregada 10.019.077 ações preferenciais de classe B, representando aproximadamente, 4,99%
das ações preferenciais classe B emitidas por Banrisul.

2

A fim de atender ao disposto no Parágrafo 4º, do Artigo 12 da Instrução nº 358, da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), datada de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, BlackRock, por meio desta,
solicita ao Diretor de Relações com Investidores da Banrisul a divulgação das seguintes informações à
CVM e aos demais órgãos competentes:
(i)

BlackRock tem sede registrada em 40 East 52nd Street, Cidade de Nova Iorque, Estado de Nova
Iorque 10022-5911, Estados Unidos da América;

(ii)

as participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram de forma agregada 10.019.077
ações preferenciais classe B representando aproximadamente 4,99% do total de ações
preferenciais classe B emitidas por Banrisul, conforme especificado no item 1 acima;

(iii)

o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não
objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Banrisul;

(iv)

não são detidas, pela BlackRock, debêntures conversíveis em ações ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis em ações emitidos por Banrisul; e

(v)

não foram celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício
de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos por Banrisul.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais que julguem
necessários quanto ao assunto.
Atenciosamente,

